
 

 َنــــَواُة امَلِلَتَبِة
 

 

 
 

 كتبها 
 إبراهيم بو عبداهلل بو عبدالرمحو املديهش

 

 َبْوٌت الَمْكَتَبَة فِْوِه،ِجَواٌع َأْهُلهُ 

 

 

 هـ(8/1431افطبعة افرابعة ـ مزيدة ـ )







 

 

 نـــــواة املـــكــتــبــة                   

 

 

3 
 

 

 َنــــَواُة امَلِلَتَبِة
 

 

 قول لبعضهم:أما تستوحش؟فقال:يستوحش َمن معه األىس كله!؟

 قول: وما األىس كله؟قال: الُكُتب .                                                                                                                                       

 (125ٓبـ كؼطة )صشتؼققد افعؾؿ»                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نـــــواة املـــكــتــبــة                   

 

 

4 
 

 

 

 احلؿد هلل وحده ،  وافصالة وافسالم ظذ مـ ٓ كبل بعده                  

  أما بعد                                                               

خـقة فطؾـ  أحـد اإ (1) ؾفذه كقاة مؽتبة مـ صـتك افػـقن،ـتبتفـا

  (2). افػضالء ، حقـام رؽ  يف تلشقس مؽتبة ظؾؿقة

 تـبقفات يسرة ؿبؾ ظرض افؽت  ادـتؼاة:قائد وؾوهـا 

معامل يف ضريؼ  »ُتـظر يف ـتاب ؿبؾ ذاء افؽتاب، كصائح مفؿة ثؿة .1

ــــ سؿـــد افســـدحان  فؾشـــق : شضؾـــ  افعؾـــؿ ـــدافعزيز ب د.ظب

 (.181ـ177)ص

                                                 

ل وُأوقػ،حس  ما يستجد. (هـ1421)(  ـتبتفا شـة 1)     وما زفُت ُأظدِّ

كـقاًة دؽتبـة،بؾ هـل مؽتبـة  دْ أهنـا مل تُعـ،افطبعـة ادديـدة  ع ظـذَؾـض  ا بعـض مــ يؾحـظُ    (2)

وبـافـظر ىلػ حجـؿ افؽتـ  جـؿ ادؽتبـة لتؾـػ مــ صـخص ٔخر،ح:واحلؼقؼة أن ـبرة

ُتـَا،ؾنن  هذه إوراق ُتعتز كقاًة صغرة ..  افؼظقة وافعربقة افتل تزخر هبا أم 

فقس ؾقفـا مؽتبة،وؿـد ُضؾبـت مــل هـذه افــقاة  ـذا كقاة دؽتبة وؿػقة يف مديـة  أيضاً  وهل

فؾؿؽتبة يغطل هذه افـقاة وزيادة،وهـاك أصـخاص يؿؾؽـقن  مبؾغ رصد معافغرض مرارًا،

 افؽتـ  ة،وؿد ذــرُت يف هنايـة ادؼدمـة أشـامءمآً يليت ظذ افـقاة وما بعدها.ؾادسلفة كسبق

 ظذ مراحؾ.افـقاة  ، دـ يريد أن يؼتـل ـت  هذه فؾؿرحؾة إوػ
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اكظر صقرًا مـ حال افسؾػ مـع افؽتـاب اعـًا وؿـراءة،يف ـتـاب  .2

ق ىلػ افؼراءة وضؾ  افعؾؿادش» ومـا  35ع افعؿران )صفؾشق :ظش قِّ

افؽتـاب يف »وجتد بقـان خـزائـ افؽتـ  ظــد افسـابؼغ يف  بعدها(. 

 (.244ـ 167د.حيقك ادبقري )صشاحلضارة اإشالمقة

 ادعتؿــدة ظـــد أهــؾ افعؾــؿ، وافتــل ظؾقفــا ُيػضــؾ اؿتـــاء افؽتــ  .3

، خاصـة افطبعـات افتجاريـة افطبعـاتواحلذر مــ ،(1)اإحآت 

دار افؽتـ  »ىلصـدارات ؽتبات بؽرـرة، مــ افسؼقؿة، ادتقؾرة يف اد

دار افػؽـر يف »و،شدار احلـديث »وشدار افؽتاب افعريب»، و شافعؾؿقة

 وؽرها ـرر، ؾؽـ مـفا ظذ حذٍر . شبروت

                      وٓ حرج يف ظدم ذاء ـتاب مفؿ ،ريرام تقجد كسخة جقدة. 

مــ مقثـقق بـافعؾؿ  وهـاك ـت  مل يصدر  ا ضبعة ظؾؿقة جديدة سؼؼة،

حس  بحرل مل أجد افـسـخة ش ذح افـقوي ظذ مسؾؿ»وافتحؼقؼ،مرؾ: 

وظؾقفا افػفـارس و اإحـآت وادطبقظـة  ،افشفرة ادتقؾرة ظـد افعؾامء

 ىلٓ يف ادؽتبات ادستعؿؾة . شؾامن مشفقر :وظؾقفا ؾفارس افشق  ،ؿديامً 

                                                 

وٓيغـس   ،ظذ كس  خطقة ،وخمدومة بـافتخريج وافتعؾقـؼ سؼؼةة ،( ىلٓ ىلذا وجدت ضبعة ظؾؿق  1)      

 . بام يذـره بعض مـ يزظؿ افتحؼقؼ
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ؽبطـة » :ـتـابافطبعة افسـؾػقة إوػ ظؾقفـا ش ؾتح افباري»ـذفؽ 

جمؾد ـبـر، ٓ يسـتػقد مــف ىلٓ ش افؼاري يف بقان اإحآت يف ؾتح افباري

 مـ فديف افـسخة إوػ أو ادصقرة ظـفا .

ىلٓ يف ادؽتبـات  ـ ظؾؿـل س حـ  وهذه افؽت  ومرقالهتا ٓ تقجد

 .ادستعؿؾة

كصقحتل افتلين يف افؼاء وشمال ادعتـغ بافؽت  ظـ ادـاش  مـفا 

هتا، وما اداكع مـ اـتامل تلشقس ادؽتبة بعد شـقات، فؽـ اـتام ـا وضبعا

 بؽت  معتؿدة أصؾقة. ـىلن صاء اهلل ـ شقؽقن 

ٕن :أذـر أن مؽتبة ظامة خرية،أظرض ظـفا ـرر مـ ضؾبـة افعؾـؿ

 أؽؾ  ـتبفا مـ افطبعات افتجارية ....

ٓبد مـ افتع  يف افبحث، وضقل افقؿـت فؾحصـقل ظـذ كسـخة 

 . واهلل ادقؾؼ، شؾقؿة أصؾقة 

 أهؾ افعؾؿ. مـفج ظـد افسؾػ مـواحلرص ظذ افـس  افسؾقؿة 

ؿـال احلرص ظذ تـقع افؽت  وىلن مل تؽــ وـؿـ صصـص افطاف ، .4

يـبغل فؾؿرء أن يذخر أكقاع افعؾقم ،وىلن مل تؽـ فف  :بعض أهؾ افعؾؿ

 ؾنكف ىلن اشتغـك ظـفا :بؿعؾقم،وأن يستؽرر مـفا،وٓ يعتؼد افغـك ظـفا

ىلفقفـا يف  ،ارتـاَح فا يف وؿٍت ؿَ اِ وىلن َشـ :احتاج ىلفقفا يف حـالٍ  ،الٍ يف َح 

 :نـع ويعجـؾوأن ٓ يُ  ،ؾرغ  ا يف يقمٍ  ؾ ظـفا يف يقمٍ غِ ،وىلن ُص ؿٍت وَ 
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ظــ يـده ثـؿ  ـتاٍب  ؾقـدم ويقجؾ،ؾربام ظجؾ ادرء ظذ كػسف بنخراِج 

 :شـبقالً ،ؾؾؿ جيـد ىلفقـف صـقًٓ ك ىلفقـف وُ وابتغَ  ،ر ظؾقف مرامفف ؾتعذ  رامَ 

ؽـل ظــ بعـض ـافذي ُح  ،وأرؿف ضقيالً  فُ ؾلتعبف ذفؽ وأكصبف وأؿؾؼَ 

 ؾؾـام   ،ىلفقف أين ٓ أحتاُج  طــُت  تاباً يف بعض إيام ـِ  ُت عْ افعؾامء، ؿال: بِ 

ؾطؾبتـف  ،ـان يف ذفـؽ افؽتـاب س يف صدري رءٌ جَ يقم هَ  ـان ذاَت 

د افصـباح ، ظــ ظـف ظاداً  أشلَل  أنْ  ؾاظتؿدُت  ،يف اقع ـتبل ؾؾؿ أجده

طقل ؟ ؿال : فِ   ؿعدَت ال  ظذ رجع ىلػ افصباح ، ؿقؾ : ؾفَ  ؾام زفت ؿائامً 

 (1) .أرؿل وصدة ؿؾؼل

ؿال ابـ حزم : مـ اؿتك ظذ ظؾـؿ واحـد مل يطؾـع ؽره،أوصـؽ أن 

يؽقن وحؽة،وـان ماخػل ظؾقف مـ ظؾؿف افذي اؿتك ظؾقف أـرر مما 

   (2)أدرك مـف:فتعؾؼ افعؾقم بعضفا ببعض.

فـ لؾق ـتاب مـ ؾائدة،وزيادة ظؾؿ،وؿد أخطل مــ ذم اإـرـار مــ   .5

 (3)افؽت  .

                                                 

 (.136)صٓبـ كؼطةشتؼققد افعؾؿ»  (1)

ـــ   (2) ــزم»بتكــم م ـــ ح ــائؾ اب ــقه يف 4/77،81ش)رش ــر كح ــديـ أدب»( ،واكظ ــدكقا واف ش اف

 (. 271)صٓبـ ادقزي شصقد اخلاضر»،و(71)صفؾاموردي

ٓبــ ش صـقد اخلـاضر»(، 136ٓبـ كؼطة )صشتؼققد افعؾؿ»(،4/77ش )رشائؾ ابـ حزم»  (3)

 (ادقزي )ص
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افعـاية بؿتقن ـؾ ظؾؿ،وما تبعف مـ ذح ،وكظؿ،وىلصالح،ومـ أاع  .6

ــــــ  يف  ــــــاافؽت ــــــة ىلفقف ــــــدفقؾ »: افدٓف ــــــقن ىلػ ااف دت

 . فؾشق :ظبدافعزيز بـ ىلبراهقؿ بـ ؿاشؿ(1)شافعؾؿقة

رافؽتاب افقرؿل وافؽتاب احلاشقيب ]اد .7  (2)([ pdf)  يف  صق 

ومــ أاعفـا  ٓ صؽ أن  افتؼـقة احلديرة يف افزامج احلاشـقبقة افعؾؿقـة، 

 ا أثـر ـبـر  [(3)شادصقرة ادؽتبة افعؾؿقة»،وش ادؽتبة افشامؾة»] :وأكػعفا

،بـؾ يف آشـتػادة مـفـا مـع (4)ظذ ضاف  افعؾؿ يف اؿتـاء افؽت  وؽـره

 وجقد افؽتاب أحقاكًا .

                                                 

   ( مـ هذه افـقاة.17()رؿؿ  54اكظر )ص (1)

ة ،واحلديث   (2) رهـافؽتاب احلاشقيب أكقاع وصقغ ِظد   ( pdf ) ادعروم بزكـامج ،ا ظـ ادصق 

 ( مـ ـتاب د.أمحـد  ؾـايز أمحـد شـقد597،يـظر يف صقغ افؽتاب احلاشقيب )صوما صاهبف

 هـ(.1431ط.مؽتبة ادؾؽ ؾفد )ش افؽتاب اإفؽسوين ىلكتاجف وكؼه»

:ٕن فقَن افؽت  ؾقفا يف اخلـارج أمحر،فـقُن  «املكتبة احلمراء»يؿؽـ أن صتك تسؿقتفا ب   (3)

 .( pdf) افزكامج 

ــ  (4) ـ  أكـ ــافزامج احلاشــقبقة يف افبحــث أطــ ــة آشــتعاكة ب ــا مســلفة أعق ا يف هــذا افقؿــت جتاوزك

  افشق :سؿد اإؾادة بؿؼقفة هـا وافتلفقػ،وأصبح افزاهد ؾقفا ـافزاهد يف افؽت ،ومـ ادستحسـ

:فق وجد مرؾ هذا ادػتاح فسائر ـتـ  احلـديث  شمػتاح ــقز افسـة»يف تؼديؿة فؽتاب  رصقد روا

ع  كصػ ظؿري افذي أكػؼتف يف ادراجعة .... وفق ـان بقدي هق أو مرؾـف مــ أول ظفـدي َفَقؾ ر ظ

 بآصتغال بؽت  افسـة فقؾ ر ظع  ثالثة أرباع ظؿري افذي سؾتف ؾقفا ... اف  . 

 ؟!ش ادؽتبة افشامؾة»أؿقل:ـقػ فق اض َؾع ظذ ادؽتبات احلاشقبقة افبحرقة، ومـ أاعفا وأكػعفا 



 

 

 نـــــواة املـــكــتــبــة                   

 

 

01 
 

ذفـؽ  ،(1)ر تـاؾرٌ  افؽتاب افقرؿل واحلاشقيب ادؽتقب أو ادصق  وفقس بغ

 أن  افؽت  ظذ أؿسام:

 .  أصقل مفؿة متػؼ ظؾقفا يف افغاف 

   أصقل مفؿة أخرى حس  افتخصص افذي يعتـل بف ضافـ

ؾـادختص بافتػسـر وظؾقمـف يـرى بعـض افتػاشـر  افعؾؿ ،

افعؾـؿ  رضورية، ويؼتـل مـفا أـرر مـ ضبعة،بقـام بعض أهـؾ

مـ افتخصصات إخرى ٓيرجع ىلػ هذا افـقع مـ افتػاشر 

 ىلٓ  كادرًا .

ومرؾف ما زاد ظـذ ـتـاب أو ـتـابغ يف ــؾ مـذه  مــ ادـذاه     

ادخـتص بافدراشـات  ٓافػؼفقة،ٓيعتـل هبـا ويرجـع ىلفقفـا ـرـرًا ىل

 يؽتػل باثـغ مـفا.ؾنكف ؽره أما افػؼفقة،و

  ُجقؾ وتسوتؾخقصفا،أي ، أوؿراءهتا، فدراشتفا ظذ ادشا تٌ  ـ

 .. افػقائد ظؾقفا،

                                                 

،وِظَظـؿ كػعفا،ؿـال:)يبؼك افؽتـاب                       شادؽتبـة ادصـقرة»فـف  تض ضؾبة افعؾـؿ ىلذا ُذــربع  (1)

 ـ افقرؿل ـ فف متعتف اخلاصة (. 

وَمـ ؿال بلن احلاشقيب شقؼيض ظؾقف ؟!  ىلكام ادصقرة حلؿؾفا أيـام صات، وفؽتٍ  فـ تؼرأهـا 

 وفطبعـات أخـرى فؽتـاب  إوػ، ـامؾًة،وفؽت  بافـسبة فؽ فقست مصادر مـ افدرجـة

 .مفامً تراه 
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 فُؽُتٍ  شبؼ أْن اؿتـاها افطاف   ـ ظؾؿقًا ـ ضبعات جديدة سؼؼة

 فؾجديدة يف مقاوع.أحقاكًا ،ؾؼد حيتاج بتحؼقؼات أخرى

هــذه تؼســقامت تؼريبقــة،يؿؽـ أن يتصــقر مـفــا ضافــ  افعؾــؿ مــا 

ــةي ــقده يف ؼتـق ــل بقج ــامؾة»،وما يؽتػ ــة رًا يفأو مصــقش افش ] ادؽتب

ن وفؾعؾـؿ ؾـن( ، pdf)  ادصـقرة ب  شادؽتبـة افعؾؿقـة»=  احلؿراء[ 

 ،أفـػ( ظــقان 13ؿد بؾغـت )و ادؽتبة ادصقرة ـ مرتبة ومػفرشة ـ 

ــاد ــا ضبعــات ؿديؿــةمتتابع وهــل يف ازدي يصــع  احلصــقل  ،وؾقف

ظؾقفا،ورشائؾ جامعقة مل تطبـع،ؾال ؽــك فطافـ  افعؾـؿ ظــ هـذه  

برة افتل حيؿؾفا بؽٍػ واحدة، ويـؼؾفـا معـف أيــام حـؾ  ادؽتبات افؽ

 وارحتؾ.

ُقَؼؾُِّؾ ،شـوآشتػادة مـفا تصػحفا ضريؼة ؾاؿتـاء هذه ادؽتبة ،ومعرؾة

أو مــ افدرجـة افراكقـة مصـادر مـ ذاء ـتـٍ  ُتعتـز بافـسـبة فـؽ

 ،وىلن ـاكت مفؿًة.افرافرة

ظؾؿ افســة » : أوشع افعؾقم ،وأـررها تشعبًا،واحتقاجًا دؿع افؽت .8

مفـام ـرـرت،  شافســة وظؾقمفـا»،فذا ٓتستؽرر ـتبـًا يف (1)شافـبقية

 واظتزها كقاتًا.

                                                 

 (.73ـ72د.حاتؿ افعقين )صش كصائح مـفجقة فطاف  ظؾؿ افسـة افـبقية»اكظر:   (1)
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افؽتـاب  ضاف  افعؾؿ افذي يؼقل:ٓأصسي ـتابًا حتك أؿـرأ لطب   .9

 (1)...... افذي ظـدي

   ووـعُت  وؿـداقع هذه افؽت  مفؿة ،وأشاشقة فطاف  افعؾـؿ:  .11

 .ا  ظذ مراحؾدـ يريد اؿتـاءه افتافقة افؽتَ  

 ـــــل،وابـ /:وأصـــــول  التفســـــر ــــــ ـرر،وافؼرضب تػســـــر اب

 شعدي،واددخؾ ٕيب صفبة،وادتحػ يف أحؽام ادصحػ.

 : ــاري،/احلــدي ـــد،ؾتح افب ــ  افستة،وادس بؾقغ ادرام،مـحــة افؽت

جــامع  افعــالم ذح افبؾقغ،ظؿــدة إحؽام،تقســر افعالم،إذـــار،

خالصـة تؾخـقص احلبر،اف افعؾقم واحلؽؿ،ذح ريـاض افصـاحلغ،

 .افؽالم

  : تدري  افراوي،افؽايف،ذح ظؾؾ افسمـذي،ذح /علوم احلـدي

 افـخبة فطارق، ـت  افشق  د.شعد احلؿقِّد.

 /:  ــــة،مقزان الرجــــ ــــؾ ادـػع هتــــذي  افؽــــامل، تؼري ،تعجق

معجؿ  ادمفػغ، آظتدال،اإصابة،شر أظالم افـبالء،إظالم،معجؿ

 .معجؿ اددفسغ ادختؾطغ ،

 :ؾتح ادجقــد،افؼقل ادػقــد ذح أصــقل اظتؼاد،افؼــيعة،/العقيــدة

ــدة،  ــرى يف افعؼق ــغ إخ ـــ ظرقؿ ــ  اب ـــ وـت ــاد،ـت  اب اإرص

 ،ظؼقدة أهؾ افسـة فؾحؿد،دفقؾ ادؽتبة افعؼدية.تقؿقة

                                                 

 ( . 74يـظر: ادصدر افسابؼ )ص  (1)
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  : ــو واملــ:اه ادــقجز،ؾرق معاسة،ادقشــقظة ادقنــة،ادؾؾ /املل

ة،ظؾؿ ادؾؾ،آجتاهـات وافـحؾ،دراشات يف إهقاء،حؼقؼـة افؾزافقـ

 افعؼالكقة،صبفات ظكاكقة.

  : رح ادؿتع،مــــــــار افســـــــبقؾ،ذح ـادغـل،افشـــــــ/الفقــــــ

ـــديـ،آختقارات  ــــ ظاب ـــقة اب افعؿدة،ادجؿقع،إم،اددوكة،حاص

 افػؼفقة.

    ذح خمتك افرووة،أصقل افػؼف ظــد /: أصو  الفقـ  ووواعـد

ـــقل  ـــذـرة أص ـــاد افػحقل،م ــــة،ذح افؽقـ ،ىلرص ـــؾ افس أه

ــافػ ــد افش ـــ رج ،مؼاص ــد ٓب ريعة،افؼقاظد ـؼف،ادقاؾؼات،افؼقاظ

ـــقل،ادؿتع يف  ـــد وإص ـــذ افؼقاظ ـــؼ ظ ـــة اخلؿس،افتعؾق افػؼفق

 افؼقاظد،تاري  افػؼف،افػتقا ادعاسة.

 /:افبداية وافـفاية،افسرة افـبقية يف وـقء السرة الهبوية والت ريخ

  ة افتاري .ادصادر إصؾقة،افػصقل، دول اإشالم وذيؾف،مـفج ـتاب

  /:فســـــان افعرب،افؼامقس،افـفاية،ؾؼـــــف  املعـــــ جم الل/ويـــــة

 افؾغة،ادخصص.

  /: ــر ــو وال:ـ ـــؼ الهحـ ــــ ظرقؿغ،افتطبق ـــة ٓب ذح أجرومق

 افـحقي،ذح ابـ ظؼقؾ،افتكيح،افتطبقؼ افكيف،صذا افعرم.

  /:تـاري  ظؾـقم افبالؽـة،ذوح افتؾخقص،مـقجز البالغة والهقـد

 .افبالؽة،مـاهج افـؼد إديب

 /:أصقل اإمالء،ؿقاظد اإمالء،ؾـ افسؿقؿاإلمالء. 
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 /:افؽامؾ،هبجة ادجافس،أدب افدكقا،سارضات.األدب 

  /:آكحـرام ادزهر،مؼامات،ادعارم،بؾقغ إرب،دل ميع أدبيـة

افعؼدي،افبقان وافتبغ،تـاري  دداب افعرب،جمؿـع إمرال،ذـريـات 

 .بدظة ىلظادة ؾفؿ افـص ،ظع افطـطاوي

 يتقؿــــة افــــدهر،ديقان أيب واملختــــ راش الةــــعرية:/ الــــدوواويو

 متام،وادتـبل،وافبحسي،وبشار.

  /:اقع ـتـ  ابــ افؼقؿ،وبؽـر أبـق زيـد، معـامل يف ضريـؼ دلـ ميع

ــذ يف دداب ضافــ  افعؾؿ،افصــحقة اإشــالمقة،ؿقاظد يف  افطؾ ،افـب

ـــة  ـــائػ ادعارم،ؾتـ ـــدفقؾ ىلػ ادتقن،فط ـــع افعؾامء،اف ـــؾ م افتعام

 ا مفددة مـ افداخؾ،حقاة احلققان،معجؿ افبؾدان.افتػجرات،حصقكـ

 /:أداب ٓبـ مػؾح، أداب فؾشؾفقب،خمتكـ  األخالق واآلداب

 مـفاج افؼاصديـ.

 /:ــ م ب لســــهة آظتصــــام ،معجــــؿ افبدع،تصــــحقح  االعت:ــ

 افدظاء،وـؾ بدظة والفة.

 /:اقعفاالفت وى 

 /: افضقاء افالمع .اخلط 

 /:افػرائض،افتحؼقؼات ادروقة.افػقائد ادؾقة،وتسفقؾ الفرائض 
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 وأصىله التفسري

ــردن» .1 ــؾ دي افؼ ــان ظـــ تلوي ـــ جريرٓشجــامع افبق ــؼ،ب                  :حتؼق

 د. ظبداهلل افسـل .

مصطػك افسقد سؿـد :حتؼقؼ ٓبـ ـرر،شافؼردن افعظقؿتػسر » .2

ؾـنن مل يف افريـاض،  افؽتـ ط. دار ظـامل  ،(جمؾداً 15ودخرون)

 . بتحؼقؼ:ياه افسالمة قبةتتقن ؾطبعة دار ض

فؾؼرضبل ط. افؼديؿة أو ادصقرة ظـفا  شادامع ٕحؽام افؼردن» .3

ــساث  ــاء اف ــد(  21)دار ىلحق ــداهلل  بعةافشــق :أو ض .اً جمؾ د. ظب

 .افسـل

 د . افسـل . :حتؼقؼ،فؾسققضل شافدر ادـرقر» .4

 ظبدافرمحـ ظؿره . .د :حتؼقؼ ،فؾشقـاين شؾتح افؼدير» .5

بؽـر  :افشق  حتؼقؼ:شعد افصؿقؾ، تؼديؿ:شيتػسر ابـ شعد» .6

ط. دار  جمؾدات،وضبعت يف جمؾد،وجمؾديـ أيضًا . (4) ،أبق زيد

 .ابـ ادقزي

 ط. ادؽت  اإشالمل. ،ٓبـ ادقزي شزاد ادسر» .7

ــان» .8 ــة  ،فؾشـــؼقطل شأوــقاء افبق ط. وــؿـ ادجؿقظــة افؽامؾ

 .فؾشـؼقطل 
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ــ شمعــرض اإبريــز يف ىلظــراب افؼــردن افعزيــز» .9 دافؽريؿ د. ظب

 جمؾدات ط. دار ادعراج افدوفقة .( 5 ) إشعد

فؾســققضل ط . جمؿـع ادؾـؽ ؾفــد  شاإتؼـان يف ظؾـقم افؼـردن» .11

 (جمؾدات7)

يف ط. ادديـدة  ،فؾؿغـراوي شادػنون بغ اإثبات وافتلويـؾ» .11

 .أربع جمؾدات

              ط. ادديـــدة   )معـــاس( فؾـــذهبل شافتػســـر وادػنـــون» .12

 .جمؾدات( 3)

حتؼقــؼ :  إصــبفاين، فؾراؽـ  شادػـردات يف ؽريــ  افؼــردن»  .13

 ط . دار افؼؾؿ . ،صػقان داوودي 

دار .حتؼقــؼ د.مــاهر افػحــؾ،ط ،فؾســققضل شأشــباب افـــزول» .14

  .ادقامن

 (3)فسؾقؿ ا اليل وسؿـد ككـ  شآشتقعاب يف بقان إشباب» .15

 .جمؾدات ط. ابـ ادقزي

 . شٕفػاظ افؼردن ادعجؿ ادػفرس» .16

 ط.دار افؾقاء.،ٕيب صفبة شددخؾ فدراشة افؼردنا» .17

 .جمؾدان ،ط. دار ابـ ظػان،خافد افسبت د.شؿقاظد افتػسر» .18
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،ذحـف : د.مسـاظد  شذح مؼدمة أصقل افتػسر ٓبـ تقؿقـة» .19

 .ط.ابـ ادقزي، افطقار 

جمؾـد، ،فعبـداهلل ادديع شادؼدمات إشاشقة يف ظؾـقم افؼـردن» .21

 .ممشسة افريان  :تقزيع

ط.ادجؾـس إظـذ فؾشـمون شقشقظة افؼردكقـة ادتخصصـةاد» .21

 اإشالمقة يف مك )جمؾد ـبر(.

د.صـافح افرصقد،ط.ممشسـة  شادتحػ يف أحؽـام ادصـحػ» .22

 افريان.

ــف ـ» .23 ــف ،وأحؽام ــقؿ ـ أكقاظ ــردن افعظ ــر افؼ ــقد  شهج د.سؿ

 افدوهي، ط.دار ابـ ادقزي.

ــافؼردن افؽــريؿ » .24 ــة اخلاصــة ب ــدافعشإحؽــام افػؼفق زيز د.ظب

 احلجقالن،ط.دار ابـ ادقزي .
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 احلديث

 ،أوـبط كسـ  افبخـاريط.إمرية،وهل  شصحقح افبخاري» .1

يف أربـع  ،سؿـد زهـر افــاس :خرجـت مصـقرة بعـايـةوؿد 

وافـسخة إمرية هل افتل ،ط. دار ضقق افـجاة ، جمؾدات ـبار 

 ش.ىلرصاد افساري»ظؾقفا ذح افؼسطالين 

ش جمؾــدات 4آشـطـبقفقة يف »ة أصــح ضبعـ  شصـحقح مسـؾؿ» .2

رت يف ) ( جمؾدات يف دار افػـالح يف 3فؽـفا ؽر مرؿؿة،ثؿ ُصقِّ

    .مع ىلدخال ترؿقؿ ظبدافباؿل ،مك 

 .ممشسة افرشافة ط.   ششــ أيب داوود» .3

 .جمؾدات(4) ظبدافػتاح أبق ؽده :بسؿقؿ ششــ افـسائل» .4

بعـة دار ؾنن مل تتقنـ ؾط .ممشسة افرشافة ط. ششــ ابـ ماجف» .5

   .بشار ظقاد :بتحؼقؼ ادقؾ،

ؾنن مل تتقنـ ؾطبعـة دار  ممشسة افرشافة. ط. شجامع افسمذي» .6

 .بشار ظقاد  :بتحؼقؼ افغرب،

 ًا .جمؾد(  12 )ط . افرشافة   ،فؾـسائل شافســ افؽزى» .7

ة ثـؿ ضبـع بزيـاد،( جمؾدًا 51ط . افرشافة ) شمسـد اإمام أمحد»  .8

تقنـ ؾطبعـة دار ظـامل افؽتـ  يف تمل  ( جمؾدًا ،  ؾنن52جمؾديـ )

 اً جمؾد (12)
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جمؾدات،أو جمؾـد  (5)شؾقؿ ا اليل  :حتؼقؼ شمقضل اإمام مافؽ» .9

عت يف هاتغ افطبعتـغ ط. أيب صفق  افؽرمل،حقث ُا ،واحد 

 روايات ادقضل. 

 .ط . ادؽت  اإشالمل، فعبد افرزاق  شادصـػ» .11

صدر تشرري ،شافبتحؼقؼ د. شعد  ،ٓبـ أيب صقبة  شادصـػ» .11

   .ؿريباً 

 (4) ،،ط.دارادغـلحسغ شؾقؿ أشـد:حتؼقؼ  ششــ افدارمل» .12

 .جمؾدات

 .ط . افرشافة شصحقح ابـ حبان» .13

ط . ادؽت  اإشـالمل،وفعؾفا تصـدر  شصحقح ابـ خزيؿة» .14

 .ؿريبًا ضبعة د.ماهر افػحؾ مـ دار ادقامن يف افرياض

 .حسغ شؾقؿ أشد افداراين :حتؼقؼ شمسـد احلؿقدي» .15

د. سؿد بــ ظبدادحســ  :حتؼقؼ شمسـد أيب داوود افطقافز» .16

 .افسـل ط . دار هجر

 .حسغ شؾقؿ أشد :حتؼقؼ شمسـد أيب يعذ ادقصع» .17

 .جمؾدات(  6)د . افسـل يف ط.  ششــ افدارؿطـل» .18
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 ،محــدي افســؾػل :حتؼقــؼ ،فؾطــزاين  شادعجــؿ افؽبــر» .19

بشــر(  (و)وجــزء مـــ مســـد افـــعامن بـــ14(و)13وادــزء)

 وىلذام افشق  د.شعد احلؿقِّد. ،بتحؼقؼ ااظة

ط . دار احلرمغ  ،ضارق ظقض اهلل :حتؼقؼ شادعجؿ إوشط» .21

 .جمؾدات (11)بافؼاهرة 

ط . دار افصـديؼ  ،فؾبخاري، بتخريج إفباين شإدب ادػرد» .21

 .جمؾد واحد

ــحقحغ» .22 ــذ افص ــتدرك ظ ــاـؿ شادس ــة  ط . ،فؾح  (6)ادعرؾ

 .جمؾدات

 ط.مؽتبـــة افعؾـــقم واحلؽـــؿ،،فؾبـــزار  شافزخـــارافبحـــر » .23

 .(جمؾداً 18)

 (8) يف (جـزء 11) ط . افؼديؿـة،ٓبـ حزم  شادحذ بأثار» .24

  .جمؾدات

 .ط . دار افعاصؿة، ٓبـ حجر  شادطاف  افعافقة»  .25

بغقة »ط . افؼديؿة، ؾنن مل تتقن م ، فؾفقرؿل  شجمؿع افزوائد» .26

ذـر أكـف وُيـ افـدرويش، :حتؼقـؼ شافرائد يف حتؼقؼ جمؿع افزوائد

 .شؾقؿ حسغ أشد :طبع ـاماًل بتحؼقؼشقُ 
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ــغ افصــحقحغ» .27 ــع ب ــد احلــؼ اإصــبقع شادؿ ط . دار  ،فعب

 .طبعة بشار ظقاد،ؾنن مل تتقنؾادحؼؼ

ط. افسـؾػقة إوػ أو ادصـقرة ، ٓبــ حجـر  شؾتح افباري» .28

وحـروم ادـتـ  ،وظالمتفا  يف أو ا مؼدمة افشق  ابـ باز ،ظـفا

 .ر مؽزهؽ

:ااظة،ط.مؽتبـةافغرباء حتؼقؼ  ،ٓبــ رجـ  شؾتح افبـاري» .29

 إثرية.

ـــــ أيب داوود»  .31 ـــقد ذح ش ـــقن ادعب ـــفقر شظ ،حتؼقؼ:مش

 شؾامن،ط.مؽتبة ادعارم.

فؾؿبارـػقري،ظـايـــة:  شحتػــة إحــقذي ذح افسمــذي» .31

   ظبدافقهاب ظبدافؾطقػ،ط.مطبعة اددين ،وادؽتبة افسؾػقة.

اوود فؾؿـذري ومعف معامل افســ فؾخطـايب خمتك شــ أيب د» .32

 .جمؾدات (8،)ط . دار ادعرؾة شوهتذي  افســ ٓبـ افؼقؿ

 :حتؼقؼ،ٓبـ ظبد افز، مرت  ظذ إبقاب افػؼفقة  شافتؿفقد» .33

   .( جمؾداً 18)،افػاروق احلديرة ط. ،أشامة بـ ىلبراهقؿ

مصــقرة ظـــ افطبعــة  شمســؾؿصــحقح ذح افـــقوي ظــذ » .34

  .كيةإزهرية اد

 .جمؾدات (6ط.افؼديؿة ) فؾؿـاوي شؾقض افؼدير» .35
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ــرام» .36 ــقغ اد ــؼ شبؾ ــابعة أو  :حتؼق ــزهري  ط . افس ــؿر اف ش

 بتحؼقؼ خافد افشالحل ط.ممشسة افرشافة.  أوإخرة،

أؾضؾ ضبعة مـ جفة وـبط افــص ط.جامعـة ششبؾ افسالم» .37

سؿد  اإمام ، ويؿؽـ أن يستػاد مـ ضبعة ابـ ادقزي بتحؼقؼ:

 .صبحل حالق حسـ 

فؾشـق :ظبداهلل بــ صـافح شمـحة افعالم ذح بؾـقغ ادـرام» .38

 . افػقزان،ط.دار ابـ ادقزي ـ وهق أؾضؾ ذوح افبؾقغ ـ

بعـايـة ابــ  ،فؾبسـام شتقوقح إحؽـام ذح بؾـقغ ادـرام» .39

 .ط. دار ادقامن ، ادمفػ 

ط . مؽتبة ادعارم   ،شؿر افزهري :حتؼقؼ شظؿدة إحؽام» .41

  .افرياض

بعـايـة ابــ ،فؾبسـام  شتقسر افعـالم ذح ظؿـدة إحؽـام» .41

 .ط. دار ادقامن،ادمفػ 

ــدة إحؽــام» .42 ـــ  شاإظــالم بؼــح ظؿ ـــ ادؾؼ ط . دار ،ٓب

 افعاصؿة

 خافد افشالحل.حتؼقؼ : ،فؾؿجد ابـ تقؿقف شادـتؼك» .43

سؿـد حســ صـبحل  :حتؼقـؼ شكقؾ إوضـار ذح ادـتؼـك» .44

 ًا.جمؾد (16)ط. ابـ ادقزي  ،حالق
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   ،حتؼقؼ : سؿد افراين بــ ظؿـر،ٓبـ حجر شافتؾخقص احلبر» .45

 جمؾدات .( 7 ) ط. أوقاء افسؾػ

  .جمؾدات،بعـاية :ظبدافػتاح أيب ؽدة (  4) شكص  افراية» .46

  شافتؾخقص احلبـر»وهق أصؾ ـتاب ،ٓبـ ادؾؼـ شافبدرادـر» .47

. وحؼؼ أيضًا يف رشائؾ جامعقـة جمؾدات (11)ط. دار ا جرة  

 بعت يف دار افعاصؿة يف )   ( جمؾدًا .ض

 .ط . افرشافة  شرياض افصاحلغ» .48

تتقنـ  ؾـنن ملظامر حسـ صزي ، :حتؼقؼ ،فؾـقوي شإذـار» .49

 .شؾقؿ ا اليل يف جمؾديـ  :افطبعة إخرى بتخريجؾ

 .ظؾؿقاً  جمؾدان ،ومل حيؼؼ حتؼقؼاً  ،فؾعجؾقين شـشػ اخلػاء» .51

 .فؾسخاوي شادؼاصد احلسـف» .51

ىلبـراهقؿ بـاجس وصـعق   :حتؼقـؼ شافعؾـقم واحلؽـؿجامع » .52

 .جمؾد واحد ،ط.افرشافة،إركاووط

ط. دار افـقضـ ،ابــ ظرقؿـغ :ؾشق رياض افصاحلغ،ف ذح .53

 .جمؾدات(  6) بنذام: ممشسة ابـ ظرقؿغ اخلرية

وأعفا  ،اقع ـت  افشق  إفباين ط.  مؽتبة ادعارم افرياض .54

 (14ش )افضـعقػةفسؾسؾةوا»ًا،جمؾـد (14ش)افصحقحةؾسؾةافس»

صـػة »و ،جمؾدات (9)ادؽت  اإشـالملط.ش افغؾقؾ رواءىل»و ًا،جمؾد
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 شأحؽام ادـائز»و شحجة افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ»و شافصالة

 ش..ؽاية ادرام»و

 ،ٓبـــ ظــالن شافػتقحــات افرباكقــة ذح إذـــار افـقويــة» .55

 .جمؾدات (4 )ط.افؼديؿة 

وبقـان مـا ورد  يث بؾقغ ادرامافتبقان يف صريج وتبقي  أحاد» .56

( جمؾـدًا ،إخـر 12)افشـالحل بـ وقػ اهلل خلافد شيف افباب

( 8ؿسـؿ افعبـادات يف ) .افعادقـة ممشسة افرشـافةط. ؾفارس،

جمؾدات،وؿد اختك ظؿؾف يف بؼقـة افؽتـاب،وذـر أكـف مل يـقرد 

أحاديث ما ورد يف افباب ىلٓ ظـد احلاجـة،بخالم مـا ظؿؾـف يف 

ت،وأصار ىلػ أكف شقخرج ـتابـًا ـبـرًا يف أحاديـث ؿسؿ افعبادا

  إحؽام.

مســتق وافعطــار  :حتؼقــؼ ،فؾؿـــذري شافسؽقــ  وافسهقــ » .57

ــديقي ــر ،وب ـــ ـر ــدات(  4 ) ط . دار اب ــة  ،جمؾ ــة افرافر افطبع

 .هـ1421

 .جمؾدان ـبران ط.بقت إؾؽار، شــز افعامل» .58

آشتغـاء ]يؿؽـ . ( جمؾداً 11)فزؽؾقل شمقشقظة أضرام احلديث» .59

 ظـف ىلػ حد ـبر،فقجقد افزامج احلاشقبقة [
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]يؿؽـ آشـتغـاء .( جمؾدات8)شادعجؿ ادػفرس ٕفػاظ احلديث» .61

 فقجقد افزامج احلاشقبقة [ ،ظـف ىلػ حد ـبر

 ،فؾشـالحل شخالصة افؽالم يف صريج أحاديث بؾقغ ادـرام» .61

 .افسابؼ ذـره  ش.. فتبقانا»وهق اختصار ل

 احلديث علىو

د.  ،د.ظبـدافؽريؿ اخلضـر  :حتؼقـؼ ،فؾسـخاوى شؾتح ادغقث» .1

 .ط. مؽتبة ادـفاج يف افرياض ،سؿد افػفقد

 :كـقر افـديـحتؼقؼ= )مؼدمة ابــ افصـالح( ، شظؾقم احلديث» .2

 .هـ 1429 ط.دار افػؽرظس،جمؾد.

حتؼقؼ د. ربقع  بـ  ،ٓبـ حجر شافـؽت ظذ ـتاب ابـ افصالح» .3

 جمؾدات (3) هادي

د.مـازن افنشـاوي، حتؼقـؼ :  ،فؾسـققضل شراويتدري  افـ» .4

  جمؾدان، ط.دار ابـ ادقزي.

ــــقم احلــــديث» .5 ــــايف يف ظؾ ــــفقر شافؽ فؾتزيزي،حتؼقؼ:مش

 شؾامن،ط.افدار إثرية.

 .ط . مؽتبة ادعارم ،فؾطحان شتقسر مصطؾح احلديث» .6

 ،حتؼقؼ:افبقطار،ط.دار افـػائس.فؾؼاشؿل شؿقاظد افتحديث» .7
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ط . دار ابــ   ،فعع حسـ ظبداحلؿقـد شافـؽت ظذ كزهة افـظر» .8

 .ادقزي

 ،فسـؾقؿ ا ـاليل شـػاية احلػظة ذح ادؼدمة ادقؿظـة فؾـذهبل» .9

 عقين.جمؾد ط . مؽتبة افػرؿان ،أو ذح افشق  د.حاتؿ اف

ــديث» .11 ــقم احل ــقظة ظؾ ــمون  شمقش ــذ فؾش ــس إظ ط.ادجؾ

 اإشالمقة يف مك )جمؾد ـبر(.

 ،كـقر افـديـ ظـس :ؼقؼحت ،ٓبـ رج  شذح ظؾؾ افسمذي» .11

ط. ممشسـة بقـت ، افؼقزـ :وفف ضبعة يف جمؾد بتحؼقؼ ،جمؾدان

ة،وضبعة د.عام افسابؼ ةاشتػاد مـ افطبع ، إؾؽار ،وهل جقدة

  شعقد.

مــاهج »، شذح افـخبـة» :ـت  افشـق  شـعد احلؿقـد مرـؾ .12

 ش.ؾتاوى حديرقف»، شضرق افتخريج» ،شادحدثغ

 .دار ادغـل.فطارق ظقض اهلل،طشذح افـخبة» .13

 .جمؾدان،فعبد اهلل بـ يقشػ ادديع  شظؾقم احلديثريرحت» .14

 د.ىلبراهقؿ افالحؿ ، ط.مؽتبة افرصد.ش ادرح وافتعديؾ» .15

 د.ىلبراهقؿ افالحؿ ، ط.مؽتبة افرصد. شآتصال وآكؼطاع» .16

د.ظبـدافعزيز بــ صـافح شؿرائـ ترجقح افتعديؾ وافتجـريح» .17

 افؾحقدان،ط.مؽتبة افتدمرية.
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 ديث والرتاجهرجال احل

 ا ـدية.ط .، حتؼقؼ:ادعؾؿل،يب حاتؿأٓبـ شادرح وافتعديؾ» .1

 . جمؾداً  (35)ط. افرشافة  ،فؾؿزي شهتذي  افؽامل» .2

ط . افرشافة،وفعؾف يصدر ؿريبـًا  ،ٓبـ حجرشهتذي  افتفذي » .3

  .بتحؼقؼ د. أمحد معبد ظبدافؽريؿ

امـة،،ٓبـ حجر شتؼري  افتفذي » .4 ــة افرامط .حتؼقؼ:سؿد ظق 

 يف دار ادـفاج يف جدة.

 ىلــرام اهلل ىلمـداد احلـؼ،ط.دار افبشـائر :حتؼقؼشتعجقؾ ادـػعة» .5

 جمؾدان.

 ،ٓبـ ظدي، فقس فف ىلػ أن ضبعة جقـدةشافؽامؾ يف افضعػاء» .6

وهق سؼـؼ يف رشـائؾ يف ؿسـؿ افســة يف جامعـة اإمـام ،مــذ 

ظؼيـ شـة، يّن اهلل مـ ُُيقلهـا فؾطباظـة،وفق بـنخراج افــص 

 ؾؼط.

فؾـذهبل،حتؼقؼ: سؿـد روـقان ظرؿسـقد  شمقزان اإظتدال» .7

 جمؾدات  . (5ودخرون ،ط.افرشافة افعادقة )

         ٓبـ حجر،حتؼقـؼ: ظبـدافػتاح أبـق ؽـدة،وهل  شفسان ادقزان» .8

ــ أؾضؾ ضبعة ــ مـ جفة وبط افـص،وأما إخرى بـنذام 
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ا دخؾــف سؿــد مرظشــع،ؾُؿرَؼؾٌة بــاحلقار ؽــر ادػقدة،وكصــف

 تصحقػات وحتريػات.

ــــ كاسٓشادشـــتبفتقوـــقح » .9   افديـ،حتؼقؼ:افعرؿســـقد،ب

 (جمؾدات.11ط.افرشافة )

 حتؼقؼ د. ظبداهلل افسـل . ٓبـ حجر،ش اإصابة» .11

 .ط. افرشافة ششر أظالم افـبالء» .11

  ،ط.دار افغرب.بشار ظقاد :حتؼقؼ شتاري  بغداد» .12

 ًا.جمؾد(  61 ) زدار افبا :كؼ ،ٓبـ ظساـر شتاري  دمشؼ» .13

ــذـرة احلػــاظ» .14 ــذهبل شت ــاء  ا ـدية،تصــقير:ط . ،فؾ دار ىلحق

 . افساث

ــذه » .15 ــذرات اف ــامد  شص ـــ افع ــر .ط، ٓب ـــ ـر  ( 8)دار اب

 .جمؾدات

   .سؿد خر رمضان يقشػ  .د شتتؿة إظالم فؾزرـع» .16

         ،حسـان ظبـاس:ىلحتؼقؼ احلؿـقي، فقـاؿقت شمعجؿ إدباء» .17

 .ط . دار افغرب

         ،حســان ظبــاس:ىلحتؼقؼ ،ٓبـــ خؾؽــان شؾقــات إظقــانو» .18

  ط.دار صادر.

 .ط. دار افعؾؿ فؾؿاليغ ،فؾزرـع شإظالم» .19
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 .جمؾدات (4) ط . افرشافة  شمعجؿ ادمفػغ» .21

 . ط. أوقاء افسؾػ ،دحؿد ضؾعت شمعجؿ ادختؾطغ» .21

 . ط. أوقاء افسؾػ ،دحؿد ضؾعتش معجؿ اددفسغ» .22

ــــقؾ يف » .23 ــــة افتحص ــــقؾحتػ ــــر رواة ادراش ـــــ  شذـ ٓب

 افعراؿل،حتؼقؼ:د.رؾعت ؾقزي ودخرون،ط.اخلاكجل.

بــ ٕيب افطقـ  كـايػ شافدفقؾ ادغــل فشـققخ افـدارؿطـل» .24

 ادـصقري،ط.دار افؽقان.صالح 

ٕيب  ،شىلرصاد افؼـا  وافـداين ىلػ تـراجؿ صـققخ افطـزاين» .25

 افطق  كايػ ادـصقري،ط.دار افؽقان.

ـــ» .26 ـــساجؿ ص ـــل ب ـــام ادرتؼ ـــلىلحت ـــقد ش ققخ افبقفؼ دحؿ

 افـحال،ط.دار ادقامن.

ـــدار  شمعجـــؿ صـــققخ افطـــزي» .27 ٕــــرم افػافقجل،ط.اف

 إثرية،ودار ابـ ظػان.

ٕيب افطق  كـايػ  شافروض افباشؿ يف تراجؿ صققخ احلاـؿ» .28

 ادـصقري ،شقطبع ؿريبًا.
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 الـــعــكــًـدة

  املسهدة: اللت  األصو 

  .جمؾدات(9)ط . دار افراية ،ةااظ :حتؼقؼ،ٓبـ بطف شاإباكة»   .1

حتؼقؼ د . سؿد  شعقد افؼحطـاين  ،فعبداهلل بـ اإمام أمحد شافسـة» .2

 .جمؾدان ،ط . رمادي فؾـؼ

 (3)ط . دار افرايــة،ظطقــة افزهــراين :حتؼقــؼ ،فؾخــالل شافســـة» .3

 .جمؾدات

 ،      أمحـد محـدان:حتؼقـؼ شذح أصقل اظتؼاد أهؾ افسـة وادامظـة» .4

  .جمؾدات (5)ط .دار ضقبة 

 .جمؾدان،ط . افرشافة ،د . افػؼقفل :حتؼقؼ ،ٓبـ مـده شاإيامن» .5

  ،جمؾـدان ،ط . افغربـاء ،د . افػؼقفل :حتؼقؼ،ٓبـ مـده شافتقحقد» .6

مقشـك افقهقبل،د. سؿد واحد )رشافتا ماجستر د. ثؿ ضبع جمؾد

          .افغصـ( ط.دار افػضقؾة 

محـ ادؿقزي،ط.ادـفـاج :ظبدافرحتؼقؼ ،فؾزهباري شذح افسـة» .7

 يف افرياض.

 (6)ط . دار افــقضـ  ،افــدمقجلد. :حتؼقــؼ،فمجري شافؼــيعة» .8

 .جمؾدات 
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فؾصـابقين،حتؼقؼ:د.كاس  شظؼقدة افسؾػ وأصـحاب احلـديث» .9

 ادديع،ط.افعاصؿة.

ٕيب افؼاشـؿ إصـبفاين،حتؼقؼ:د.سؿد  شاحلجة يف بقان ادحجـة» .11

 ة ،جمؾدان.أبق رحقؿ،د.سؿد اددخع،ط.دار افراي

فؾبقفؼل،حتؼقؼ: أمحد بـ ىلبـراهقؿ أبـق افعقــغ،ط.دار  شآظتؼاد» .11

 افػضقؾة .

   األخرىاللت: 

بــ اإمـام  فؾشق :شؾقامن بـ ظبـداهللش تقسر افعزيز احلؿقد» .1

ـــــ ظبدافقهاب ــــد ب ــــا ،حتؼقؼ:سؿ ـــــ ظطاي ــــامة ب أش

 افعتقبل،ط.افصؿقعل،جمؾدان.

افقفقـد  :د.قـؼحتؼ فؾشق :ظبدافرمحـ بـ حسـ،ش ؾتح ادجقد» .2

    .،جمؾدانط . افصؿقعل ،افػريان

 فؾشق :صافح افػـقزان،شىلظاكة ادستػقد ذح ـتاب افتقحقد» .3

 ،جمؾدان. ط . افرشافة

 شافتقحقـد»و شـشػ افشبفات»ـت  افشق  ابـ ظرقؿغ ظذ   .4

و يتلـد مـ افطبعة ادعتؿدة  شإصقل افرالثة»و شافقاشطقة»و

   .اخلرية ممشسة افشق  ابـ ظرقؿغ:بنذام
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ــاد» .5 ــقزانفؾشق :صــافح اشاإرصــاد ىلػ صــحقح آظتؼ             ،فػ

 .جمؾد،بة ادـفاج يف افرياضمؽت ط.

  :منها،اقع ـت  صق  اإشالم ابـ تقؿقة .6

  «رصاد شامل :حتؼقؼ شدرء افتعارض. 

  «ط . أوقاء افسؾػ ،افطقيان :حتؼقؼ شافـبقات. 

  «رازط . اخل ،أمحد افعـزي:حتؼقؼ شآخـائقة. 

  «ط . افرصد ،ا ـقدي :حتؼقؼ شافتحػة افعراؿقة. 

  «ــة ــقى احلؿقي ــقجيريش افػت ــد افت ــؼ :د.مح              حتؼق

 . ادـفاج يف افرياض.ط

 «(3)ط . رمـــادي فؾـؼـــ  شافصـــارم ادســـؾقل 

 .جمؾدات

  «سؿد رصاد شامل:حتؼقؼشافصػدية. 

 «حتؼقؼ:د.سؿد افسعقي،ط.دار ش ذح إصبفاكقة

 افرياض. ادـفاج يف

 «حتؼقؼ:د.ظبـداهلل ش آشتغاثة يف افرد ظذ افبؽـري

 افسفع،ط.ادـفاج يف افرياض.

 «حتؼقؼ:د.ربقع ش ؿاظدة جؾقؾة يف افتقشؾ وافقشقؾة

 اددخع.
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 «حتؼقؼ:د.كاس افعؼؾ.شاؿتضاء افكاط ادستؼقؿ 

ط . دار افـؼــ  ،ادحؿــقد ظبــدافرمحـد . شافؼضــاء وافؼــدر» .7

 .افدويل

ط . دار  ،ادحؿـقدظبـدافرمحـ د .   شا أكـزل اهللاحلؽؿ بغر م» .8

 .ضقبة

 ،ادحؿقدظبدافرمحـ د . ش مقؿػ صق  اإشالم مـ إصاظرة» .9

 ( جمؾدات .3،)ط . افرصد

 سؿد افعريػل..د شمقؿػ صق  اإشالم مـ افصقؾقة» .11

  .ط. دار ضقبة ،د . سؿد افؼحطاين شافقٓء وافزاء»  .11

 .افرصد  ط .  ،د . كاس ادديع شافتزك»  .12

ط . دار  ،د . ظبـدافعزيز افعبــدافؾطقػ شكـقاؿض اإيــامن»   .13

 .افقضـ 

ــــد» .14 ــــد افتؼؾق ــــاب افعؼائ ــــفوأح يف ب ــــاس ش ؽام د.ك

 ادديع،ط.افعاصؿة.

ــــة ـ» .15 ـــــة وادامظ ــــؾ افس ــــدة أه ــــا ، ظؼق  مػفقمف

ــراهقؿ  ـــ ىلب ــا ـ فؾشــق :سؿد ب خصائصفا،خصــائص أهؾف

ابــ  احلؿد،تؼديؿ:شامحة افشـق :ظبدافعزيز بــ بـاز،ط.دار

 خزيؿة.
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ش امظة ـ افـشلة،إهدام،ادـفج،اخلصائصــة وادـأهؾ افس» .16

 د.صافح افدخقؾ،ط.دار افػضقؾة يف افرياض.

 فسعد افعبدافؾطقػ،ط.افقضـ.ش افتعريػات آظتؼادية» .17

    سؿد افشايع،ط.دار زدين.د.ش دفقؾ ادؽتبة افعؼدية» .18

 الـنـلـل والـنـذاهــب

 .ــقز اصبقؾقاط . ،افعؼؾ،د.ػاريد . افؼ شادقجز يف إديان» .1

ؾرق معاسه تـتسـ  ىلػ اإشـالم وبقـان مقؿـػ اإشـالم » .2

 جمؾدات .( 3افطبعة إخرة يف)ؽاف   ظقاجل . . د  شمـفا

 (9) سؿـد رصـاد شـامل:حتؼقـؼ ،ٓبــ تقؿقـة شمـفاج افســة» .3

 .جمؾدات

 .سؿد ادقير شاإشامظقؾقة ادعاسة» .4

سؿد ؾـــــتح ؼقؼ:فؾشفرشـــــتاين،حتش ادؾـــــؾ وافـحـــــؾ» .5

 اهلل،تصقير:مؽتبة أوقاء افسؾػ،جمؾدان.

 شافَػرق بغ افِػرق» .6

ط . افــدوة افعادقـة فؾشـباب  شادقشقظة ادقنة يف إديـان» .7

 .ط . ادديدة يف جمؾديـ  ،اإشالمل

 .شػر احلقايل د.شافعؾامكقة» .8
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ط . دار ،د . كــاس افعؼــؾ  شآجتاهــات افعؼالكقــة احلديرــة» .9

 .افػضقؾة

د.ظبـدافرحقؿ بــ  شومقؿػ اإشالم مـفا ؼة افؾزافقةحؼق» .11

 مرـز افتلصقؾ يف جدة.صاميؾ افسؾؿل،ط.

ش دراشات يف إهقاء وافػرق وافبدع ومقؿػ افسؾػ مـفا» .11

  ، صدر مـف جزءان،ط.اصبقؾقا.د. كاس افعؼؾ 

ــف» .12 ــامء ؾق ــاهج افعؾ ــؾ ومـ ــؿ ادؾ ــداهلل شظؾ ـــ ظب د.أمحــد ب

 جقد،ط.دار افػضقؾة.

 كاس افعؼؾ،ط.اصبقؾقا.د. شاخلقارج» .13

ؾقصـؾ ؾشق :فش حؼقؼة اخلقارج يف افؼـع وظـز افتـاري » .14

 ط.ؽراس.اشؿ،اد

ــة» .15 ــاظرة واداتريدي ــد إص ــض ظؼائ ــر   شكؼ ــد اد خلاف

 افغامدي،ط.أضؾس اخلرضاء.

ـــا» .16 ـــع أجقبتف ـــبفات ظكـــاكقة م ـــؾقامن شص ،فؾشق :ش

 اخلرار،ط.إفقـة.

 ؽران.،فألشتاذ:ىلبراهقؿ افسشمآٓت اخلطاب اددين» .17
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 الـــفـــكــه

 .ط. افسـل  ،ٓبـ ؿدامف شادغـل» .1

 .ط. افسـل ،ٓبـ ؿدامف شافؽايف» .2

فؾشق :ابـ ظرقؿـغ،ط.ابـ شافؼح ادؿتع ظذ زاد ادستؼـع» .3

 ( جمؾدًا.15ادقزي )

 . جمؾدات(  7 ٓبـ ؿاشؿ)ش ادربع حاصقة افروض» .4

 ،ـط. دار افـقض ،ادشقؼح وااظـة  :حتؼقؼ شافروض ادربع» .5

 بعد. مل يؽتؿؾ  ،( جمؾدات9صدر مـف )

 .( جمؾدًا ،ط . وزارة افعدل15ـشام افؼـاع )» .6

 .( جمؾدًا  31) شافؼح افؽبر مع ادؼـع واإكصام» .7

ومعف خمتكـ أحؽـام  ظـاية:زهر افشاويش، شمـار افسبقؾ» .8

ــاين ظــذ  إحاديث ،ط.ادؽتــ  اإشــالمل،يف جمؾــد إفب

  واحد.

ــدة» .9 ــدا شذح افعؿ ــزيـ )د.ظب ــدافعزيز اد ـــ ظب   (3هلل ب

 . ـ مفؿ ـ  جمؾدات

افتؾخـقص »و شؾـتح افعزيـز» :ومعـف ،فؾـقوي شادجؿقع» .11

 .شاحلبر

    فؾرمع،ط.افبايب احلؾبل .شيف ذح ادـفاج هناية ادحتاج» .11
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 .ط. ادؽت  اإشالمل ،فؾـقوي شرووة افطافبغ» .12

 رؾعت ؾقزي . :د.حتؼقؼ ،فؾشاؾعل شإم» .13

 .ط. ظامل افؽت  ،فؽدا شاددوكة» .14

،ط.افؼديؿـة يف مؽتبـة حلســ ظؾقش شذح مـح ادؾقؾ» .15

 .جمؾدات( 4) افـجاح يف فقبقا

 .جمؾدات  ( 8) ط . ادحؼؼة يف  ،ٓبـ رصدشبداية ادجتفد» .16

 .جمؾدان ،ٓبـ ظبدا فزشافؽايف» .17

مطبعةافســـعادة  افطبعةافؼديؿةفؾنخزـــ، شادبســـقط» .18

 ( جمؾدًا.15)

 حتؼقؼ: افػرؾقر . ط . دار افػرؾقر . ش حاصقة ابـ ظابديـ» .19

ط.افبــايب  ٓبـــ ا ــامم ، افطبعــة افؼديؿــة شؾــتح افؼــدير» .21

       احلؾبل.

يف ذــة ادطبقظـات  ، افطبعة افؼديؿـة شبدائع افصـائع» .21

                افعؾؿقة يف مك .

 ( جمؾدًا . 45)  شادقشقظة افػؼفقة افؽقيتقة» .22

 .قع ط. ادديدة ادزيدة فؾزح شافػؼف اإشالمل وأدفتف» .23

سؿــد  :حتؼقــؼ ،فصــديؼ حســـ خــان شافرووــة افـديــة» .24

 .جمؾدات ( 3)ط . مؽتبة افؽقثر  ،صبحل حسـ حالق
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سؿـد صـبحل حســ  :حتؼقـؼ ،فؾشقـاينشافسقؾ ادرار» .25

 . جمؾدات ( 3) دار ابـ ـرر ط. ،حالق

د.سؿــقد شمعجــؿ ادصــطؾحات وإفػــاظ افػؼفقــة» .26

 (جمؾدات.3ؾة يف افؼاهرة )ظبدافرمحـ،ط.دار افػضق

ادطبـقع حـديرًا باشـؿ  شآختقارات افػؼفقة ٓبـ تقؿقـة» .27

حتؼقـؼ فؾبعع، شإخبار افعؾؿقة مــ آختقـارات افػؼفقـة»

 .ط . دار افعاصؿة ،افشق :أمحد اخلؾقؾ

ــة» .28 ـــ تقؿق ــالم اب ــق  اإش ــاع فش ــقظة اإا ــع شمقش ا

 ؾد.ط.دار افبقان احلديرة يف جموترتق :ظبداهلل افبق ،

يفضللل ءاء الكتللب املفللرقه الفقهوللة بعللل اقتنللاء الكتللب   * 

  مثل :،األمات

ــــاة،كقازل احلج، ــــقازل افزـ ــــام افتصــــقيرك ــــع ،أحؽ  ،اخلؾ

ـــــــــات ـــــــــة،ادال احلرام،افـظر،افـجاش ـــــــــك  ،إضعؿ افرؿ

ــــــابؼات،افطق ،ادريض،افعؼد،ادساجد،وافتامئؿ  ،افؾباس،ادقار،ادس

ـــــــػعة،افؼرض،امظةاد،اإمامة،افزـاة،آظتؽام،إيامن   ،افبحر،افش

 ،افتؼســـقط،افسقاحة،ادساــ،هؾ افذمة،أافؽالب،إوؿات،ادصـــحػ

ـــــــ،افرهـ،افقتقؿ،افزيـة،احلداد ـــــــة،ادعن اإظاده يف ،خطبة ادؿع

إذان واإؿامة وافـداء،أحؽام افطائرة،أحؽام افزيادة يف ؽـر ،افعبادات
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افتـدخغ،أحؽام  ؾؼةادتع حؽامإافعبادات،أحؽام ادسلفة وآشتجداء،

إظؿك،ادال ادجاهريـ بادعا ،أحؽام إهؾة،أحؽام افبدل يف افػؼـف،

ــقر  ــة افتسقيؼقة،حض ــجـاء،احلقاؾز افتجاري افعام،افتؿريض،افؼامر،افس

 .. ادساجد،افتسس واإيقاء، افتلخر وأحؽامف،افزيـة،إدوية،آكتخابات

 وتارخيه أصـــىل الفــكــه وقــىاعــده

ابــ دار ط.  ،د . ادقـزاين شقل افػؼف ظـد أهؾ افسـة وادامظـةأص» .1

 .ادقزي

ــؿ إصــقل» .2 ـــ ظؾ ـــ صــافح شذح إصــقل م فؾشــق :سؿد ب

 افعرقؿغ، ط.دار ابـادقزي بنذام ممشسة ابـ ظرقؿغ اخلرية.

فؾشـق :سؿد إمـغ شمذـرة أصقل افػؼف ظـذ رووـة افــاطر»    .3

 .دار افقؼغ.،حتؼقؼ:شامل بـ افعريب،طافشـؼقطل

ش تقســــــر افقصــــــقل ىلػ ؾفــــــؿ ظؾــــــؿ إصــــــقل» .4

 .(ؽالم متقشط)فعباد،وافشعقبل،وظطقة شامل ، فؾؿشاي :ا

 . جمؾدات(  3)د . افـؿؾة  :حتؼقؼ ،ٓبـ ؿدامف شرووة افـاطر» .5

 ط . افرشـافة  ،د. افسـل :حتؼقؼ ،فؾطقيف شخمتك افرووة ذح» .6

 .جمؾدات  (3)

جمؾــدان،  :شــامل بـــ افعــريب،،حتؼقؼفؾشقـاين شىلرصــاد افػحــقل» .7

 ط.دار افػضقؾة يف افسعقدية،.
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 . جمؾدات (4)ط . افعبقؽان  شذح افؽقـ  ادـر» .8

ٕيب ادظػـــــر  شؿقاضـــــع إدفـــــة يف أصـــــقل افػؼـــــف» .9

 (جمؾدات.5افسؿعاين،حتؼقؼ:د.ظبداهلل احلؽؿل، د.ظع احلؽؿل )

 .جمؾدان ، فممدي  شاإحؽام» .11

 .. ممشسة افرشافةط  ( جمؾدات،6)،فؾرازي شادحصقل» .11

فؾزرـقــ . ط . وزارة افشــمون اإشــالمقة يف  شافبحــر ادحــقط» .12

 .افؽقيت

  .مشفقر حسـ شؾامن :حتؼقؼ،فؾشاضبل شادقاؾؼات» .13

مشـفقر حســ :) افؼقاظد ٓبـ رجـ ( حتؼقـؼ شتؼرير افؼقاظد» .14

 . شؾامن

 .د.يقشػ افبدوي،ط.افـػائسشمؼاصد افؼيعة ظـد ابـ تقؿقف» .15

 شاخلؿس افؽزى ظـد صق  اإشالم ابــ تقؿقـفافؼقاظد افػؼفقة » .16

 . ط . دار ابـ ادقزي،ىلشامظقؾ بـ حسـ  :اع

  .ط . دار افؼؾؿ ،ظع افـدوي شافؼقاظد افػؼفقة» .17

افتعؾقؼ ظذ افؼقاظـد وإصـقل ادامعـة وافػـروق وافتؼاشـقؿ » .18

فؾشق :سؿد بـ ظرقؿغ،ط.ممشسة شافبديعة افـاؾعة ٓبـ شعدي 

 .اخلرية افشق  ابـ ظرقؿغ 
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إبراهقؿ ادفـا،ط.دار ش شد افذرائع ظـد صق  اإشالم ابـ تقؿقة» .19

 افػضقؾة يف افرياض.

مػتــــــاح إصــــــقل ىلػ بـــــــاء افػــــــروع ظــــــذ » .21

فؾتؾؿساين،حتؼقؼ:سؿد ظـع ؾرـقس،ط.ادؽتبـة ادؽقـة شإصقل

 وممشسة افريان .

دحؿـد بــ احلســ  شافػؽر افسـامل وتـاري  افػؼـف اإشـالمل» .21

 هـ( ، جمؾدان.1376رعافبل )تاحلجقي اف

 د.مسؾؿ افدوهي،ط.زدين. شادؿتع يف افؼقاظد افػؼفقة» .22

،افــظؿ وافؼـح فؾشـق  :ابــ  شمـظقمة أصقل افػؼف وؿقاظـده» .23

 ظرقؿغ،ط.دار ابـ ادقزي.

 د.ظؿر إصؼر ،ط.دار افـػائس. شتاري  افػؼف اإشالمل» .24

 ري.فعبدافؾطقػ افتقجي شتتبع افرخص بغ افؼع وافقاؿع» .25

ــع افشــقاذ» .26 ـــ تتب ــذ م ــع  شىلرشــال افشــقاظ ظ ـــ ظ فصــافح ب

 افشؿراين،ط.دار ادـفاج يف افرياض.

  د.خافد ادزيـل ،ط.ابـ  ادقزي. شافػتقا ادعاسة» .27
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 والتاريخ الــسـرية النــبــىيــة

 (25)دار هجـر ،ط.افســل  ٓبـ ـرر،حتؼقؼ:شافبداية وافـفاية» .1

  ًا.جمؾد

 .ط ،دفـدي رزق اهلل شوقء ادصـادر إصـؾقة افسرة افـبقية يف» .2

 . ـيجمؾد ،يفمؽتبة ىلمام افدظقة

،ط.دار ظؿـر تـدمري :د.حتؼقـؼ ،ٓبــ هشـام شافسرة افـبقيـة» .3

 .افريان

 ،ط . افعبقؽـان ،د . أــرم افعؿـري شافسرة افـبقيـة افصـحقحة» .4

 .جمؾدان

شــؿر  :حتؼقــؼ ،ٓبـــ ـرــر شملسو هيلع هللا ىلص افػصــقل يف شــرة افرشــقل» .5

 .. ادعارمط  ،افزهري

 .فؾؿبارـػقري شافرحقؼ ادختقم» .6

 .ٓبـ ادقزي شتؾؼقح ؾفقم أهؾ إثر يف ظققن افتاري  و افسر» .7

ــازي وافســر» .8 ــدرر يف ادغ ــد افز شاف ـــ ظب د.صــقؿل ،حتؼقؼ:ٓب

 وقػ،ط.وزارة إوؿام ادكية.

  .دارصادرط. ،ٓبـ إثر شافؽامؾ يف افتاري » .9

 ،ط.دار صادر.سـ مروةفؾذهبل،حتؼقؼ:حشدول اإشالم » .11
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فؾسخاوي،حتؼقؼ:حســـ شافــذيؾ افتــام ظــذ دول اإشــالم» .11

 مروة،ط.دار افعروبة ودار ابـ افعامد.

 فؾسخاوي،ظـاية :افؼدد.شاإظالن بافتقبق  دـ ذم افتاري » .12

ٕــرم افػافقجل،ط.افـدار ش ترشق  ادـدخؾ ىلػ ظؾـؿ افتـاري » .13

 إثرية.

د بــ صـامؾ افسـؾؿل،         د.سؿـشمـفج ـتابة افتاري  اإشـالمل» .14

 ط.دار ابـ ادقزي.

د.ؾاروق ؾـقزي،ط.مرـز زايـد شافتدويـ افتارلل ظـد ادسؾؿغ» .15

 مارات.يف اإ

 املـعـاجـه اللغــىيـــة

 :كت  املب ني 

 ًا.جمؾد (15 )ط . دار صادر ،ٓبـ مـظقر شفسان افعرب»  .1

   .واحد جمؾدٌ  ،ط. افرشافة شافؼامقس ادحقط» .2

( 41)ط. ادحؼؼـة يف افؽقيـت ش ذح افؼـامقس تاج افعـروس» .3

 جمؾدًا.

  ،افعاّلمة :ظبدافسالم هارون :حتؼقؼ ،ٓبـ ؾارس شمؼايقس افؾغة» .4

 . ذـة افرياض :كؼ

 .حتؼقؼ:محزة ؾتح اهلل شخمتار ا فصحاح» .5
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حتؼقـؼ: ضـاهر  ،ٓبــ إثـر شافـفاية يف ؽري  احلديث و إثر» .6

 ( جمؾدات.5) أمحد افزاوي وسؿقد سؿد افطـاحل

 :كت  املع ني 

 ،ط . مؽتبـة اخلـاكجل،خافد ؾفؿـل :حتؼقؼ ،فؾرعافبل شؾؼف افؾغة» .1

 .جمؾدان 

د . محـد  :حتؼقـؼ ،فؾفــائل شادـتخ  مـ ؽريـ  ــالم افعـرب» .2

 يف جزأيـ . ،جامعة أم افؼرى ط. ،افعؿري

 .ؽالم ،د. ظزة حسـ :حتؼقؼ ،هالل افعسؽري يبٕ شافتؾخقص» .3

( جمؾــدات  5) إمريــة  افؼديؿــةط. ،ٓبـــ شــقدهشادخصــص» .4

 .وهق أوشع  ـت   ادعاين يقجد مصقرة ظـفا،،ـبار

 الــــنــحــى

 فؾشق :ابـ ظرقؿغ. شذح أجرومقة» .1

 .احلريبظبدافعزيز بـ ظع  د.ش أين افؼوح ظذ أجرومقة» .2

 .د . ظبده افراجحل ط . جديدة شافتطبقؼ افـحقي» .3

 ط.دار ادقؾ.،ارونفعبدافسالم هشإشافق  اإكشائقة .4

ـــر افــــدى ٓبــــ هشـــام» .5 ـــؾ افــــدى بؼـــح ؿط   شتعجق

ذحف:افشق :ظبداهلل بـ صافح افػقزان،افطبعة ادديدة ظـد ابـ 

 هـ.1431ادقزي 
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        ،رمـزي مــر بعؾبؽـلد. :حتؼقـؼ شظذ إفػقـة ذح ابـ ظؼقؾ» .6

 .ط . دار افعؾؿ فؾؿاليغ 

فؽ ىلػ أووـح وـقاء ادسـا»أو  شأووح ادسـافؽ ٓبــ هشـام» .7

  .أربع جمؾدات ،فؾـجار شادسافؽ

د. ظبـد افػتـاح :حتؼقؼ،خلافد إزهري شافتكيح ظذ افتقوقح» .8

 .جمؾدات( 5، )بحري

ــــب مـــــ فســــان افعــــرب» .9 ٕيب حقــــان  شارتشــــام افرَضَ

 ( جمؾدات.5إكدفز،حتؼقؼ:د.رج  ظرامن،ط.اخلاكجل )

 .جمؾدات( 4)فعباس حسـ شافـحق افقايف» .11

 الـــصــزف

 .د . ظبده افراجحل شافتطبقؼ افكيف» .1

 .افرصدط. فؾحؿالويشصذا افعرم يف ؾـ افكم» .2

 ،د.ظبداحلؿقـد افسـقد سؿـدش متاع افطـرم يف تقسـر افكـمىل» .3

 ط.ادؽتبة إزهرية، يف ؽالؾغ.

 .د . ظبداحلؿقد ضؾ  :حتؼقؼ ،حقانيب ٕ شادبدع يف افتكيػ» .4

ط .  ،. ؾخر ؿبـاوه د ،حتؼقؼ:ٓبـ ظصػقر  شادؿتع يف افتكيػ» .5

 يف جمؾديـ. دار ادعرؾة
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 الــبــالغـــة والنــكـد

ــا» .1 ــػ برجا  ــة وافتعري ــقم افبالؽ ــاري  ظؾ ٕمحــد مصــطػك شت

 .هـ 1369ادراؽل،ط.افبايب احلؾبل 

 فؾجرجاين،حتؼقؼ:سؿقد صاـر،ط.دار اددين. شأهار افبالؽة» .2

 ين.فؾجرجاين،حتؼقؼ:سؿقد صاـر،ط.دار اددشدٓئؾ اإظجاز» .3

 .( جمؾدات4)ط.افبايب احلؾبل شذوح افتؾخقص» .4

،حتؼقؼ:سؿـد ظبـدادـعؿ فؾؼزويـلش اإيضاح يف ظؾـقم افبالؽـة» .5

 ،جمؾدان. خػاجل

 د.ظبدادحسـ افعسؽر،ط.دار زدين.شىلصالح اإيضاح» .6

 فؾطاهر ظاصقر،تصقير:مؽتبة أوقاء افسؾػ.ش مقجز افبالؽة» .7

سؿد بــ شق : ذح: افش دروس افبالؽة حلػـل كاصػ وااظة» .8

، ظـاية:سؿد بـ ؾالح ادطري ،ؽـالم،ط.دار بـ ظرقؿغصافح ا

 ؽراس يف افؽقيت،

ٓبــ رصـقؼ،حتؼقؼ:د.افـبقي شافعؿدة يف صـاظة افشـعر وكؼـده» .9

 صعالن،ط.اخلاكجل ،جمؾدان.

افـؼــد ادـفجــل ظـــد افعــرب ومـــفج افبحــث يف إدب » .11

 د.سؿد مـدور،ط.دار هنضة مك.شوافؾغة
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ـــاهج افـ» .11 ـــة ىلشـــالمقةمـ ـــد إديب احلـــديث رالي ـــد  شؼ د.وفق

 ؿصاب،ط.دار افػؽر يف دمشؼ.

ــده» .12 ــعر وكؼ ــة افش ــالمل يف رواي ـــفج ىلش ــق م د.مصــطػك ش كح

 ظؾقان،ط.دار افبشر.

 اإلمـــالء

 فعبدافسالم هارون.شؿقاظد اإمالء» .1

 د.ظبدافؾطقػ اخلطق ،ط.دار افساث.شأصقل اإمالء» .2

 ؼؾؿ.حلسغ وايل،ط.دار اف شـتاب اإمالء» .3

 د.ؽاكؿ ؿدوري احلؿد،ط.دار ظامر.شظؾؿ افؽتابة افعربقة» .4

 ،ط.دار ظامر. قزؿّ احلد.ظبدافػتاح شؾـ افسؿقؿ» .5

 ـل باصا،ظـاية:ظبدافػتاح أبق ؽدة.ٕمحد زشافسؿقؿ وظالماتف» .6

 ٓبـ ظرقؿغ.شؿقاظد يف اإمالء» .7

 األدب

،أربع أجـزاء ط . دار افؽت  ادكـية ،ٓبـ ؿتقبةشظققن إخبار» .1

 يف جمؾديـ.

 . جمؾدات( 4)د.شؾقؿ افـعؿل،،حتؼقؼ:فؾزخمؼي شربقع إبرار» .2

دار ،ط. وافـزيـ  ،أمحـد أمـغ حتؼقـؼ:ٓبــ ظبـد ربـف ،  شافعؼد» .3

 .جمؾدات (8)افؽتاب افعريب
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 .جمؾدات (4)ط . افرشافة ،افدايل :حتؼقؼ ،دزِّ فؾؿُ  شافؽامؾ» .4

 .ةط . افرشاف ،افدايل :حتؼقؼ ،ٓبـ ؿتقبةشأدب افؽات » .5

دار  ياشـغ افسـقاس،ط.،حتؼقؼ:فؾامرودي شأدب افدكقا وافديـ» .6

 .ابـ ـرر

 .جمؾدات(3)سؿد اخلقيل،حتؼقؼ:ٓبـ ظبدافز شهبجة ادجافس» .7

 د.رياض مـراد،إصـبفاين،حتؼقؼ: فؾراؽـ  شسارضات إدباء» .8

 جمؾدات . (6)ط. دار صادر

 جمــامــًع أدبــًــة

د.حـاتؿ ،حتؼقؼ:ـ إكباريٓبـ شافزاهر يف معاين ـؾامت افــاس» .1

 .جمؾدان ،ط . افرشافة افضامـ،

 .محد افزياتٕش تاري  إدب افعريب» .2

افبجاوي،وسؿد أبـق ،حتؼقؼ:فؾسـققضل شادزهر يف ظؾـقم افؾغـة» .3

 .جمؾدان افػضؾ،وسؿد جاد،ط.ادؽتبةافعكية،

ر ظـفا.شمؼامات احلريري» .4  بؼح افؼيق،ط.بقٓق،وؿد ُصقِّ

أمحــد أمــغ حتؼقؼ: ،يب حقــان افتقحقــديٕ شةآمتــاع وادماكســ» .5

 وأمحد افزيـ،ط.ادؽتبةافعكية.

ظع متـقيل حتؼقـؼ: ،يب حقان افتقحقـديٕ شافصداؿف وافصديؼ»   .6

 .صالح،ط.مؽتبة أداب
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د.وداد حتؼقــؼ:يب حقــان افتقحقــدي ٕ شافبصــائر وافــذخائر» .7

   (جمؾدات.7افؼا ،ط.دار صادر )

                        د.ثروت ظؽاصة،ط.مك. ،حتؼقؼ:ٓبـ ؿتقبة شادعارم» .8

سؿـد ،حتؼقؼ:فمفقد شبؾقغ إرب يف معرؾـة أحـقال افعـرب» .9

 .جمؾدات (3)هبجة إثري،ط.دار افؼق

د.شعقد بــ كـاس شوؾؽرها آكحرام افعؼدي يف أدب احلداثة» .11

 ( جمؾدات.3افغامدي،ط.دار إكدفس اخلرضاء )

ـــــقان» .11 ـــــاحظ،حتؼقؼ:ش احلق ـــــارونظبداف فؾج ـــــالم ه  س

   (جمؾدات،ط.ىلحقاء افساث.7)

 .ظبدافسالم هارون حتؼقؼ: فؾجاحظ، شافَبَقان وافت َبغ  » .12

 هـ.1431،ط.دار افؼؾؿ دحؿد صادق افراؾعل شوحل افؼؾؿ» .13

 ( جمؾدات.3فؾراؾعل،)ش تاري  دداب افعرب» .14

ــساث افعــريب» .15 ــة يف اف ــة وافؾغقي ــديـ ش ادصــادر إدبق ــز اف د.ظ

 ـفضة افعربقة يف بروت.ىلشامظقؾ،ط.دار اف

 د.وفقد ؿصاب،ط.دار افؼؾؿ.ش يف إدب اإشالمل» .16

 د.وفقد ؿصاب،ط.دار افبشائر.شمؼآت يف إدب وافـؼد» .17

 د.سؿد سؿد حسغ.ش آجتاهات افقضـقة يف إدب ادعاس» .18
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ــــال» .19 ــــع إمر ــــديـ فؾؿقداين شجمؿ ــــل اف ــــد س ،حتؼقؼ:سؿ

 . جمؾدات(4ظبداحلؿقد)

د.رياض مراد ،ط.جامعة اإمام سؿد بـ شعربقةمعجؿ إمرال اف» .21

 ( أجزاء.4شعقد)

( 7ىلمقــؾ يعؼــقب،ط.دار ادقــؾ )د.شمقشــقظة أمرــال افعــرب» .21

 جمؾدات.

ظبـــــدافػتاح فؾرعافبل،حتؼقؼ:د.ش ارضةافتؿرقـــــؾ وادحـــــ» .22

 احلؾق،ط.افدار افعربقة فؾؽتاب.

فؾرعــافبل،حتؼقؼ:ىلبراهقؿ شثــامر افؼؾــقب يف ادضــام وادـســقب» .23

 رافبشائر،جمؾدان.صافح،ط.دا 

افـبقي صعالن،ط.دار ؿبـاء فؾرعافبل،حتؼقؼ:د.شيقاؿقت ادقاؿقت» .24

 يف افؼاهرة.

ـــاـر» .25 ـــقد ص ـــتاذ سؿ ـــآت إش ـــرة مؼ ـــادل ش اف اع:ظ

   ،جمؾدان.اخلاكجل.اال،ط

 اع:ظبدافرمحـ افعؼؾ،جمؾدان.شافرة مؼآت أمحد صاـر» .26

ــاوي» .27 ــع افطـط ــات ظ ــد ش ذـري ــبط ادمفػ:جماه ــا ش ــك هب اظتـ

 ديراكقة،افطبعة افراكقة يف دار ادـارة يف جدة.
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د.خافـد بــ شطاهرة افتلويؾ احلديرة يف افػؽـر افعـريب ادعـاس» .28

 ظبدافعزيز افسقػ،ط.مرـز افتلصقؾ يف جدة.

فؾشق :سؿد ادـجد،تؼديؿ معايل افشق  ش بدظة ىلظادة ؾفؿ افـص» .29

 د. صافح بـ ؾقزان افػقزان ،ط.جمؿقظة زاد فؾـؼ.

 

 الشــعزيـــة واملختارات ـنالـدواويـ

   ( جمؾدات.5دار افؽت  افعؾؿقة )فؾرعافبل،ط.شيتقؿة افدهر» .1

ٓبــ مقؿقن،حتؼقؼ:د.سؿـد شمـتفك افطؾ  مـ أصعار افعرب»   .2

 ( جمؾدات.9كبقؾ ضريػل،ط.دار صادر )

ٕيب متام،حتؼقؼ:ظبدادـعؿ أمحد صافح،ط.وزارة افرؼاؾة شاحلامشة» .3

 افعراؿقة.

ــا» .4 ــقان أيب مت ــده ش مدي ــد ظب ــ  افتزيزي،حتؼقؼ:سؿ ذح اخلطق

 ظزام،ط.ادعارم يف مك.

،ط.دار افؽتــاب افزؿــقؿل ظبــدافرمحـ بؼــح شديــقان ادتـبــل» .5

  افعريب.

ــقس» .6 ــرق افؼ ــقان ام ــراهقؿ، ش دي ــؾ ىلب ــق افػض ــد أب حتؼقؼ:سؿ

 ط.ادعارم يف مك.
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ذح :سؿد بـ حبقـ ،حتؼقؼ:د.كعامن بــ سؿـد ش ديقان جرير» .7

 رم يف مك.أمغ،ط.ادعا

 ط.افصاوي.ش ديقان افػرزدق» .8

حتؼقـؼ: حســ ـامـؾ افصـريف،ط.ادعارم يف ش ديقان افبحسي» .9

 مك.

 ذح:سؿد افطاهر ظاصقر،ط.يف تقكس.ش ديقان بشار بـ برد» .11

ـــ افرومــل» .11 ــقان اب حتؼقؼ:حســغ كصــار،ط.ا قاة ادكــية ش دي

 فؾؽتاب.

 ؿل.ط.ادؽت  افؼحتؼقؼ:سؿد سؿد حسغ،ش ديقان إظشك» .12

ــذبقاين» .13 ــة اف ــقان افـابغ ــ  شدي ــدافعزيز رباح،ط.ادؽت حتؼقؼ:ظب

 اإشالمل.

حتؼقـؼ: أمحـد ظبدادجقـد افغزايل،ط.افؽتـاب ش ديقان أيب كقاس» .14

 افعريب يف بروت.

بؼح ابــ افسـؽقت،حتؼقؼ:د.كعامن بــ سؿـد ش ديقان احلطقاة» .15

 أمغ،ط.اخلاكجل.

 هارون. حتؼقؼ: ظبدافسالمشذح ديقان احلامشة فؾؿرزوؿل» .16
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 مــجــامــًـع

شؾسـؾة دثـار  ط.ظامل افػقائد يف مؽة،وؿـ ،اقع ـت  ابـ افؼقؿ  .1

  ابـ افؼقؿ.

ممشسـة افرشـافة  ٕن: شزاد ادعـاد»ل ُيـَتبف ىلػ افطبعـة ادـتؼـةو       

 ،مما أدى ىلػ اختالم صػحاتف ظــ افطبعـات ادـتؼـة ،فأظادت صػ  

 .شسى مـ ادؽتبات ادستعؿؾةؾؾقُ 

 ..،..وؽرها شذح افطحاوية»ؾعؾقا يف وـذا        

  . بؽر أبق زيد:اقع ـت  افشق   .2

 :مـفا ،مشفقر حسـ شؾامن :اقع ـت  افشق  .3

 «وؽرهاشـت  حذر مـفا افعؾامء» ،وشادروءة ،. 

 ــــف ــــقؿ حتؼقؼات ـــــ افؼ ــــ  اب ــــالء »:  فؽت ج

 ، ...شىلظالم ادقؿعغ»،شافػروشقة»،شإؾفام

 ؾؾقس ؾقف متق ز.  ط.مؽتبة ادعارم،  بع ،أما حتؼقؼف فؾســ إر

 ،فسـدحانابـ سؿد  فؾشق :د.ظبدافعزيزشمعامل يف ضريؼ افطؾ » .4

 .ادزيدة ، ط.دار افؼبس يف افرياضط .

ــؿ» .5 ــ  افعؾ ــذ يف دداب ضاف ــة  شافـب ــر ضبع ــرامن ،دخ ــد افع د.مح

 ط.افدار إثرية.مزيدة،



 

 

 نـــــواة املـــكــتــبــة                   

 

 

43 
 

فقدظان،ط.ــقز د.سؿد اش اُدؾِؿ يف إؿقال ادشقؿة فطاف  افعؾؿ» .6

 اصبقؾقا.

ٓبــ رجـ ،حتؼقؼ: ظـع ش ؾضؾ ظؾؿ افسؾػ ظذ ظؾؿ اخلؾػ» .7

ــامر.  ــاس حســـ،ط.دار ظ ـــ ك ــد ب ــنن مل تقجــد ؾتحؼقؼ:سؿ ؾ

 افعجؿل.

 د.محد افعرامن،ط.افدار إثرية.شافصقارم ظـ احلؼ» .8

فؾشــق :سؿد بـــ شافصــحقة اإشــالمقة وــقابط وتقجقفــات» .9

 ظرقؿغ،ط.دار افقضـ.

 فؾشق :د.ظبدافعزيز افسدحان،ط.دار افعاصؿة.ش ءمـزفة افعؾام» .11

ـــــامء» .11 ـــــع افعؾ ـــــؾ م ـــــدافرمحـ ش ؿقاظـــــد يف افتعام د.ظب

 افؾقحيؼ،تؼديؿ:شامحة افشق : ظبدافعزيز بـ باز،ط.دار افقراق.

ظبـدافػتاح أبـق ؽدة،افطبعـة ادديـدة ش ؿقؿة افزمـ ظـد افعؾـامء» .12

 هـ.1431

 فسعقد باصـػر ،ط.دار اخلراز. شافرجقع ىلػ احلؼ» .13

 فؾشق :سؿد بـ ىلبراهقؿ احلؿد،ط.دار ابـ خزيؿة.ش ا ؿة افعافقة» .14

 د.خافد افسبت،ط.ادصادر فؾؿعؾقمات.شؾؼف افرد ظذ ادخافػ» .15

 .حلاجل خؾقػة شـشػ افظـقن» .16
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فؾشـق : ظبـدافعزيز بــ ىلبـراهقؿ بــ ش افدفقؾ ىلػ ادتقن افعؾؿقة» .17

فـا زيـادات ؿاشؿ ،شتصدر افطبعة افراكقة ؿريبًا ـ ىلن صاء اهلل ـ وؾق

 ـررة.

 فعبداهلل افشؿراين.ش ادامع فؾؿتقن افعؾؿقة» .18

فعبداهلل احِلْبقـ،افطبعة افرافرـة يف شمعجؿ ادقوقظات ادطروؿة» .19

 اإمارات ،جمؾدان.

 ط . دار ادعرؾة ،فؾعدوي شدظقة افرشؾ» .21

 . قزيٓبـ اد شتؾبقس ىلبؾقس» .21

حتؼقؼ:ظـامر ياشـغ،ط.دار ابــ ٓبــ رج ،ش فطائػ ادعارم» .22

 خزيؿة.

 .دحؿد اخلرض حسغ شرشائؾ اإصالح» .23

        شؾتـــة افتػجــرات وآؽتقــآت ـ إشــباب،أثار،افعالج ـ » .24

فؾشق :أيب احلسـ مصطػك بـ ىلشامظقؾ افسؾقامين ادكي ادلريب،  

 افطبعة افراكقة يف دار افؽقان يف افرياض.

دحؿـد سؿـد حسغ،ط.ممشسـة ش حصقكـا مفددة مـ افداخؾ» .25

 شافة.افر

فؾشق :د.ظبدافسالم بـ شمعامؾة احلؽام يف وقء افؽتاب وافسـة» .26

 برجس افعبدافؽريؿ .
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فؾشق :شؾقامن اخلرار،صـدر ش كظرات ذظقة يف ؾؽر مـحرم» .27

 جمؾدات. (4مـف )

ط. دار  ،ىلبراهقؿ صافح :حتؼقؼ ،فؾدمري شحقاة احلققان افؽزى» .28

 . جمؾدات (4،)افبشائر

 .جمؾدات (5)ط.دار صادر قي،احلؿ قاؿقتف شمعجؿ افبؾدان» .29

 األخـــالق واآلداب

 (3) ط . افرشـافة ،ٓبــ مػؾـح شافؼظقة وادـح ادرظقة أداب» .1

 .جمؾدات

يف مطبعـة افـجـاح يف  ط . افؼديؿـة ،فؾسـػاريـل شؽذاء إفباب» .2

 . جمؾدان ، مك،وؿد صقر ظـفا

     .ط . دار افؼاشؿ ،فػماد افشؾفقب شأداب» .3

 :حتؼقؼ ٕمحد بـ ظبدافرمحـ ادؼدد، شؼاصديـخمتك مـفاج اف» .4

مقظظـة ادـممـغ مــ ىلحقـاء ظؾـقم »،أو  ظبداحلؿقـد ظع حســ

 دامل افديـ افؼاشؿل.ش افديـ

 بـدان ، ط.دار حؿـد ا،د شحلؾقـة إوفقـاء افتفذي  ادقوقظل» .5

 .ضقبة

دار ابــ دحؿد ا بـدان،ط.ش فتاري  بغدادافتصـقػ ادقوقظل » .6

 .ادقزي 
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 الـــبـدعــةصاو بالسنة واحلذر من عتاال

 .مشفقر شؾامن :افشق  :حتؼقؼ،فؾشاضبل شآظتصام» .1

  هــ(مزيدة1431)افراكقـة بعـةط،اففعامر صـزي  شمعجؿ افبدع» .2

 دار افعاصؿة .ط.

 .ط . دار ابـ ادقزي ،فؾجقزاين شؿقاظد معرؾة افبدع» .3

 .جمؾدان، ط.افرصد شعقد افغامدي،د.شوأحؽامفا حؼقؼة افبدظة» .4

دار ابــ  ،طمشـفقر شـؾامن :حتؼقـؼ ،فؾسققضل شإمر بآتباع» .5

 .افؼقؿ

.افعؾـقم ط، جمؾـدان، افـزحقعىلبراهقؿ د.  شوافبدع أهؾ إهقاء» .6

 . واحلؽؿ

فؾشق :د.ظبدافســالم افعبــدافؽريؿ، شآهــتامم بافســــ افـبقيــة» .7

 ط.افصؿقعل.

 فؾشق :بؽر أبق زيد،ط.افعاصؿة.شتصحقح افدظاء» .8

  :بؽر أبق زيد.فؾشقشهجر ادبتدع» .9

 دحؿد افريسقين،ط.ادـفاج يف افرياض.ش وـؾ بدظة والفة» .11

 فعبداهلل بـ ظبدافعزيز افتقجيري،ط.دا رافػضقؾة.ش افبدع احلقفقة» .11

 خلافد افزهراين،ط.دار ابـ ادقزي.شهؾ افبدعأدظقة » .12
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 الـــفـــتــــاوى

ؾفل ،، ُتشـسى مــ دار افؼاشـؿشجمؿقع ؾتاوى صـق  اإشـالم» .1

 صقير وجتؾقد مـ ؽرها .أؾضؾ ت

 . شؾتاوى افؾجـة افدائؿة» .2

 .  شجمؿقع ؾتاوى ورشائؾ ابـ باز» .3

 . شجمؿقع ؾتاوى ورشائؾ ابـ ظرقؿغ» .4

 يف جمؾد. ٓبـ ظرقؿغش أرـان اإشالم ؾتاوى» .5

اع:سؿــد بـــ ؾفــد ش افػتــاوى افؼــظقة يف افؼضــايا افعكــية» .6

 احلصغِّ ،افطبعة افراكقة مزيدة.

 

 الــنــنــربيـــة الــخـــطــب

ــع» .1 ــقاء افالم ــع افض ــ  ادقام ــق :فشمـــ اخلط بـــ سؿد ؾش

 .جمؾدات (6) ،ط.دار افررياظرقؿغ

         .فػقزانفؾشق :صافح ا ،شادـزية يف ادـاشبات افعكية اخلط » .2

ـــــة اخلطـــــ » .3 ـــــد شادـزي ــــــ سؿ فؾشـــــق :ظبدافعزيز ب

 ( جمؾدات.5،ط.افعاصؿة )فسدحانا

فؾشق :ظبدافرمحـ شـ مـز افؽعبة افؼيػةـقـبة اخلط  ادـقػة م» .4

 افسديس،ط.مؽتبة ىلمام افدظقة يف مؽة.
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 ئــــضالـــفزا

،ـتبفا:يقشػ بــ ٓبـ باز شقائد ادؾقةتعؾقؼات افبفقة ظذ افػاف» .1

 مطر ادحؿدي ، ط.دار ادـفاج يف افرياض.

 .ٓبـ ظرقؿغ شتسفقؾ افػرائض» .2

 .مط . ادعار ،فؾػقزان شافتحؼقؼات ادروقة» .3

 .ط . ادعارم ،عبدافؽريؿ افالحؿف شافػرائض» .4

 فعبدافصؿد افؽات .شافػرائض» .5

ـــــة» .6 ـــــة يف ذح افرحبق فؾؼقزـــــ،اظتـك هبا:شـــــعد ش ا دي

 افسعدان،ط.افعاصؿة.

إبـراهقؿ بــ ظبـداهلل ش افعذب افػـائض ذح ظؿـدة افؼـارض» .7

 افػر  اددين.

ــــــة» .8 ــــــر افؽػاي ــــــة ىلػ حتري ــــــة ا داي ــــــا شهناي فزـري

ـــاري،حتؼقؼ ــــ إكص ــــ،ط.دار اب ـــد حس :د.ظبدافرمحـ امح

 خزيؿة،جمؾدان.

   
،َوَ َهَ دَ ي َيَ قَ تَ َمَ اَتَ اَنَ ذَ وَ 

َ،فلي قي ََّدَ دَ جَ ت َبَتَ ت َالكَ  َّد   َ دَنَّاَ
نىا َ.......ةَ خَ سَ ىلعَوذهَالن ََََّإنَاكنَحتقيقاًَعلهياًَََّن 



 

 

 نـــــواة املـــكــتــبــة                   
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َ ،ىلع  انَالََّّر    ََّّل يه   َ َ َةََّّو  َّا ََّّاد  َم  ر 
َالك  َاَ   ر  ََّّك  وأش 

َة َ ل ه  ض  اة ،ت ف  انل ي  هَ  ذ  َو  خ  ََن س  ْي   َخ  اهلل  اهَ  ز   َ َََّ ل  و 
 
اَاَ ى   َ ا ر  َإ خ  ِف 

ف اهََّ و 
 
أ َو  اء  َ.اجل ز 

َ َدَ هَ وال َ َ َهلل 
ََمَ تَ ت ََهَ تَ هَ عَ نَ يَة َاّل  َال  َالص  َات 

َ
َ

*َ*َ* 
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